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โครงการตรวจประเมินและเผยแพร่สถานประกอบการไมซ์ท่ีขอรับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2562 

1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : สสปน. เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นใน

การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานกิจกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย โดยการสนับสนุนการจัด

งานที่มีความคล่องตัวและเน้นการบริการเป็นหลักส าหรับนักเดินทางที่เข้าร่วมการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

จากทั่วโลก ทั้งนี้ สสปน. วางเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานและ

กิจกรรมทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นปัจจัยในการดึงดูดให้ผู้ประกอบการ นักเดินทาง มาใช้บริการเพิ่มขึ้น หรือให้

ผู้ประกอบการ นักเดินทางที่เคยใช้บริการกลับมาใช้บริการซ้ า 

สสปน. เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ด าเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการศูนย์ประชุม /อาคารแสดง

สินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม รีสอร์ท องค์กรภาครัฐ และเอกชน มีมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้อง

ประชุม ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้าและประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) โดยการจัดท าโครงการตรวจประเมินและ

เผยแพร่สถานประกอบการไมซ์ที่ขอการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนัก

แก่สถานประกอบการให้ทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็นของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยทั้ง 3 ประเภท  

ในปีงบประมาณ 2562 เห็นควรให้มีการขยายผลการพัฒนาสถานประกอบการในวงกว้างมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ความรู้ 

และการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบการศูนย์ประชุม / อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

2.2  สร้างความเชื่อถือและความนิยมแก่ผู้ใช้บริการ อันเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแก่การพัฒนาสถานประกอบการ

ศูนย์ประชุม / อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม หรือ รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2.3 เพื่อด าเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการศูนย์ประชุม / อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม หรือ  

รีสอร์ท และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตามข้อก าหนดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 

(ประเภทห้องประชุม, ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

3.1 สถานประกอบการศูนย์ประชุม / อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม หรือ รีสอร์ท และองค์กร            
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้พัฒนาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้อง
ประชุม, ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) เพิ่มข้ึน 

3.2 การให้บริการของสถานประกอบการศูนย์ประชุม / อาคารแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ โรงแรม หรือ รีสอร์ท และ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากข้ึน 
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4. กิจกรรมหลักของโครงการ 

4.1 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ก่อนวันจัดงานในแต่ละพื้นที่ อย่างน้อย 2 สัปดาห ์ 

4.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ 6 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น และ 4 พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา  

4.3 ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ณ สถานประกอบการของผู้ประกอบการส าหรับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศ

ไทย (ประเภทห้องประชุม) จ านวน 150 แห่ง มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดงาน

แสดงสินค้า) จ านวน 5 แห่ง และมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) 

จ านวน 25 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 กรุณาติดต่อกลับมาตามเบอร์โทร และอีเมล์ด้านล่าง  

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง 
 

 

 ข้อมูลการติดต่อ 
นางสาวสุจนิฎา เอ่ียมโอภาส โทรศัพท ์02-694 6000 ต่อ 6080 หรือ sujinda_i@tceb.or.th 

        นางสาวสิริภิณิ์ ลิ้มสิริโสธรภัทร โทรศัพท์ 02-694 6000 ต่อ 6182 หรือ siriphin_l@tceb.or.th 



 

 

โครงการตรวจประเมินและเผยแพร่สถานประกอบการไมซ์ท่ีขอรับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562 
 

 

ใบสมัครเข้าร่วมสมัมนามาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย  
(ประเภท: ห้องประชุม & สถานที่จัดงานแสดงสินค้า & สถานที่จัดงานกิจกรรมพิเศษ) ประจ าปี 2562 

 

ชื่อหน่วยงาน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ประเภทธุรกิจ  ศูนย์ประชุม  โรงแรม หรือ รีสอร์ท  หน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชน 

โปรดท ำเคร่ืองหมำย √ เพื่อเลือกจังหวัดที่ต้องกำรเข้ำร่วมสมัมนำ  

 พื้นที ่ หมดเขตรับสมัคร วันสัมมนา  พื้นที ่ หมดเขตรับสมัคร วันสัมมนา 

 กรุงเทพฯ 12 เม.ย. 62 24 เม.ย. 62    เชียงใหม ่ 7 มิ.ย. 62 18 มิ.ย. 62 

 ระยอง 26 เม.ย. 62 8 พ.ค. 62   ขอนแก่น 14 มิ.ย. 62 26 มิ.ย. 62 

 ภูเก็ต 2 พ.ค. 62 14 พ.ค. 62   สงขลา 21 มิ.ย. 62 4 ก.ค. 62 

 อุดรธานี  21 พ.ค.62 4 มิ.ย. 62   ประจวบคีรีขันธ ์ 28 มิ.ย. 62 10 ก.ค. 62 

 นครราชสีมา  31 พ.ค. 62 12 มิ.ย. 62   พัทยา 12 ก.ค.62 23 ก.ค. 62 

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 
 

1) ชื่อ................................................................................................. ต าแหน่ง ............................................................... 

 เบอร์ติดต่อ.................................................................................... เบอร์มือถือ ............................................................... 

 E-mail............................................................................................................................. ........................................................ 

2) ชื่อ................................................................................................. ต าแหน่ง ............................................................... 

 เบอร์ติดต่อ.................................................................................... เบอร์มือถือ ............................................................... 

 E-mail..................................................................................................................................................................................... 

  

  

 

……………………………………………………………………………………….. 

(……………………………………………………………………………………..) 

ต าแหน่ง (…………………………………………………………………..) 

 …………………/………………………/……………………… 

*** ทัง้น้ีในการเข้าร่วมสมัมนาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน*** 
กรุณาส่งกลับมายัง หรือติดต่อประสานงานได้ท่ี คุณสุจินฎา เอ่ียมโอภาส โทรศัพท์ 02-694 6000 ต่อ 6080 หรือ sujinda_i@tceb.or.th 

คุณสิริธิ์ภิณ ลิ้มสิริโสธรภัทร์ โทรศัพท์ 02-694 6000 ต่อ 6182 หรือ siriphin_l@tceb.or.th 

 

 


